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G y Ü r K y  K a T a L i n

zULeJKa ÖnTUdaTra ÉBred
Guzel Jahina: Zulejka kinyitja a szemét

2015-ben szenzációszámba menő regény jelent meg a moszkvai aszT Kiadónál, a fiatal 
tatár írónő, Guzel Jahina tollából, orosz nyelven. a Zulejka kinyitja a szemét az utóbbi kö-
rülmény miatt váltott ki azonnal óriási visszhangot: hisz a szovjet korszak lezárulta óta 
megszakadni látszott az a tendencia, hogy a (volt) tagköztársaságok bármelyikének szer-
zője a saját etnikumáról, annak hagyományairól és szokásairól a birodalom nyelvén írjon 
szépirodalmi művet. az orosz irodalmi élet e korábbi „metódus” feléledését remélve érté-
kelte nagyra, s tüntette ki azonnal a legrangosabb – az Év könyve-, a Jasznaja Poljana- 
vagy épp a nagy Könyv-díjjal – Jahina művét, sőt, olyan nagy írók is kiálltak mellette, 
mint Ljudmila Ulickaja.1

Ám talán éppen amiatt, mert a szovjet korszak már leáldozott, s az egykori tagköztár-
saságok művészei inkább szeretnék elfelejteni, semmint – akárcsak ha szépirodalmi kere-
tek között is – feleleveníteni a szovjet-oroszokkal való együttélés bármely szegmensét, a 
tatár irodalomtörténészek az oroszokkal ellentétben azonnal támadni kezdték Jahinát. 
Ulickajával szemben, aki épp a „nemzetiségi tematika mély ismeretét, a saját nép iránti 
szeretetet” emelte ki mint a mű egyik meghatározó összetevőjét, a tatár kritikusai azzal 
vádolták Jahinát, hogy közömbös a népe sorsa iránt, nem vagy nem jól ismeri annak ha-
gyományait és történelmét, s hiányoznak a művéből azok a jellegzetes tatár típusok, akik-
re ők büszkék, a más nemzetekhez tartozók pedig kíváncsiak lehetnének.2

1 Mivel a kötet magyarországi kiadója, az európa éppen Ljudmila Ulickaja ajánlásával és előszavával 
jelentette meg a kötetet, „első kézből” értesülhetünk arról, mit is gondol erről az alkotásról a kulti-
kus szerző: „ez a regény az irodalomnak ahhoz a válfajához tartozik, amelyről azt hihetnénk, hogy 
a szovjetunió széthullása óta már teljesen feledésbe merült. seregnyi nagyszerű kétkultúrájú írónk 
volt, akik a birodalmat benépesítő számos etnikum egyikéhez tartoztak, de orosz nyelven alkottak. 
Fazil iszkander, Jurij ritheu, anatolij Kim, olzsasz szulejmanov, Csingiz ajtmatov… az iskola

 hagyományos jellemzői a nemzetiségi tematika mély ismerete, 
 a saját nép iránti szeretet, a más nemzetiségekhez tartozók iránti 

megbecsülés és tisztelet, a folklórhoz való érzékeny viszonyulás. 
Úgy tűnt, ennek az irányzatnak nem lesz folytatása, ez egy elsüly-
lyedt kontinens. de ritka és örömteli esemény tanúi lehetünk – 
megjelent egy új prózaíró, egy fiatal tatár nő, Guzel Jahina, és 
könnyedén elfoglalta helyét e mesterek sorában.” (Ljudmila 
Ulickaja: szerelem és gyengédség a pokolban, 5.) 

2 a regénnyel szemben fellépett többek között a tatár drámaíró és 
publicista, rabit Batulla, vagy a költő ruzal Muhametsin. 
véleményeiket lásd: http://kazved.ru/article/68606.aspx, http: 
//www.anews.com/p/39565589/ 
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a regény megítélése azért lehetett ennyire szélsőségesen eltérő, azaz az oroszok azért 
értékelhették benne éppen azt, amit a tatárok hiányoltak belőle, mert a mindkét nemzet-
hez tartozó ítészek túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítottak annak a történelmi kor-
szaknak, amelyben a mű főhőse, a fiatal, törékeny tatár parasztasszony, zulejka élni kény-
telen. ez pedig a szovjet korszak egyik legtragikusabb fejezete, az 1920-as évek vége, 
’30-as évek eleje, az erőszakos kuláktalanítással. ennek a folyamatnak esik áldozatául 
annak a tatár falunak, Julbasnak a lakossága is, ahol zulejka lakik a férjével, a gazdálkodó 
Murtazával és az anyósával, a találó és beszélő nevű vérszipollyal.3 ráadásul a hősnő to-
vábbi sorsa is kiválthatta az oroszok azonnali elismerését, illetve azt, hogy a tatárok a 
népe iránt közömbös, a népe pusztulását, fennmaradni képtelenségét ábrázoló írónak ítél-
ték Jahinát. zulejka ugyanis, miután a tatár férjét elveszíti, s a kitelepítettek sorsára jut, 
szibériába száműzve épp a férjét kivégző szovjet elöljáróval, ignatovval esik szerelembe 
és kezd új életet.

Ám a regényt elfogulatlanul, nem orosz, és nem is tatár szemmel olvasva véleményem 
szerint elég hamar kiderül, hogy zulejkát a tetteiben, az élete alakulásában a történelmi 
helyzet jóval kisebb mértékben befolyásolja, mint azt az elfogultak gondolják. azaz, az 
ötszáz oldalas, fordulatos Jahina-regény főhőse nem a tatár–szovjet szembenállás miatt 
olyan, amilyen. Élete nem tatárként vagy nem egy szovjet-orosz ember szeretőjeként vál-
tozik meg gyökeresen, nem tatárként vagy eloroszosodottként „nyitja ki a szemét” egy új 
életre, hanem mindenekelőtt emberként, erős, még a férfiak által is megirigyelhető erejű 
nőként, függetlenül a nemzeti hovatartozásától.

azt, hogy Jahinát zulejka nemzetiségi hovatartozása helyett emberi és női mivolta 
érdekli, több minden alátámasztja. rögtön a regény első, Az ázott csirke című, kilenc hó-
napnyi időszakot felölelő része, annak ellenére, hogy a „zulejka kinyitja a szemét” (9.) 
mondattal kezdődik, arról az emberről, arról az asszonyról mesél, aki ha reggelente ki-
nyitja a szemét, azt még csak konkrétan, mindenféle átvitt értelem nélkül teheti, úgyis 
csak a sötétséget láthatja. a falujában uralkodó szokások, a családtagjai vele kapcsolatos 
viselkedése miatt nem is láthat másfélét, vagy nem is válhat bármilyen más életre nyitottá. 
Julbasban egyfajta archaikus, a természeti és a természetfeletti erők uralta vagy befolyá-
solta élettel szembesülünk zulejka szemén keresztül, ahol az anyósa által csak ázott csir-
kének nevezett fiatalasszony úgy él, mint egy rab: elnyomott alattvalóként dolgoztatják 
látástól vakulásig. egy átlagos estéje a következőképpen néz ki: „zulejka gyorsan meg-
rakja a reggel óta már kihűlt kemencét. asztalkát helyez a szjaké-ra4 Murtazának, ételeket 
halmoz rá. Beszalad a téli akolba, és ott megrakja a kemencét. Megeteti az állatokat, almot 
cserél alattuk. a kiscsikót szandugacshoz vezeti az esti szoptatásra. Megfeji Kübeleket, 
leszűri a tejet. a magas férfi kisté5-ről leveszi és felveri a párnákat (Murtaza szeret maga-
san feküdni.) végre mehet az alvóhelyére, a kemencesutba” (26.), hiszen, mivel nagyon 
alacsony növésű volt, vérszipoly úgy döntött, hogy a férjük ágya szélén az asszonyoknak 
egyébként kijáró hely helyett „[e]z a stöpszli ellesz a ládán is” (27.) 

amikor a tatár kritikusok azt vetik tehát Jahina szemére, hogy a regényében nem áb-
rázolt tipikus nemzeti karaktereket, igazuk van. Mert a műnek ez az első része épp azt 
érteti meg velünk, hogy teljesen mindegy, hogy Julbas faluját tatárok, örmények, grúzok 
vagy akármilyen más nemzetiségű emberek lakják. a lényeg nem a nemzeti hovatartozá-
son, hanem az emberi viszonyrendszer ábrázolásán van: az alá-fölérendeltségnek, az erő-
szak mechanizmusának, az elnyomó és az elnyomott fél életének érzékeltetése a cél, ahol 

3 az anyósnak adott vérszipoly név a regényt magyarra fordító iván ildikó nyelvi leleménye, 
ugyanis az orosz eredetiben „vámpírasszony” az anyós neve.

4 a regény – mivel bővelkedik tatár kifejezésekben – tartalmaz egy szószedetet is. innen tudhatjuk, 
hogy a szjake jelentése széles pad, ágy.

5 a tatár kiste mennyezet alatti polcot jelent, amely az ágynemű tárolására szolgál.
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az elnyomott személyt nemcsak hogy halálra dolgoztatják, de még szexuálisan is ki van 
szolgáltatva a harminc évvel idősebb férjének, miközben a vaksága és süketsége ellenére 
„látó”, azaz borzalmasabbnál borzalmasabb jóslatokkal előrukkoló anyósa terrorját is el 
kell viselnie. 

a jóslatok súlyát érzékeltetendő értesülünk zulejka talán legnagyobb fájdalmáról is: 
„zulejka kezében surrog a kefe. sss-sss, sss-sss. samszija-Firuza. Halida-szabida. az első 
és a második lánya. a harmadik és a negyedik. Gyakran ismételgeti, zsolozsmázza magá-
ban ezeket a neveket. a vérszipoly mind a négy halált megjósolta. zulejka mindig egy-
szerre tudta meg az anyósától, hogy várandós, és azt, hogy az újszülött meg fog halni. 
négyszer hordta ki méhében a magzatot, és szívében a reményt, hogy a vérszipoly ezúttal 
tévedett. de a vénasszony álma mindig igaznak bizonyult.” (44.)

az „elment az eszed, asszony?” (15.), „adj ennem!” (16.), „Feküdj nyugton, asszony” 
(39.), „Már a húsom se akar téged!” (40–41.), s hasonló Murtaza-féle mondatok és az anyó-
sa jóslatai közepette zajló, ráadásul gyermektelen élet tehát nem más, mint merő rettegés. 
zulejka rettegését még tovább fokozza az isten és a szellemek rá irányuló fokozott figyel-
mének érzékelése is: allah mindent lát, a természetben lakozó szellemek mindent tudnak 
róla, s ha zulejka valamit rosszul csinál, attól fél, hogy az emberek mellett ezek az erők is 
azonnal megbüntetik. ezért úgy érzi, állandóan áldoznia kell nekik, közvetve a temető 
szellemének is, annak érdekében, hogy a lányai – ha holtukban is, de legalább – békében 
nyugodhassanak. Mézes diót, cukorkát, aszalt bogyókat, almasajtot visz a szellemeknek, 
hogy minden rendben legyen.

de ebben a világban nem csak zulejka retteg. a hősnő csodálkozik el leginkább, ami-
kor rájön arra, hogy férjének, Murtazának is van félnivalója, csak épp egészen más okból. 
Ő a megtermelt, megszerzett vagyonát, az eddigi – zulejka kizsákmányolásán is alapuló 
– életét félti a szovjet rekvirálóktól. erről az anyjának, vérszipolynak panaszkodik: „– Mit 
tegyek, anyám, mit tegyek?! – Murtaza egyre mélyebbre fúrja a homlokát anyja térdei 
között. – egyre csak rabolnak, rabolnak és rabolnak. Mindent elvesznek tőlünk. […] – Ma 
megsúgták nekem, hogy újra készülnek valamire. Jobb lett volna meg sem érni a reggelt. 
az emberek tanakodnak – vajon a földet fogják elvenni, vagy a marhákat, vagy mindent 
egyszerre.” (53–54.) 

a javai elvesztésétől rettegő Murtazának azonban továbbra is akkora a hatalma a fele-
sége fölött, hogy ráveszi: annak ellenére, hogy a temető szellemének zulejka épp a lányok 
nyugalma érdekében áldoz folyamatosan, most mégis bolygassák meg a sírokat, nyissák 
fel a piciny koporsókat, s rejtsék el oda a megtermelt vetőmagokat tavaszig, hogy legalább 
azokat ne tudják elvenni tőlük a szovjetek. s zulejka ebben is kénytelen engedni a férjé-
nek: „Murtaza ötlete volt a rejtekhelyet a falu temetőjében kialakítani. zulejka először 
megrettent – vajon nem bűn-e a holtakat háborgatni? aztán belenyugodott – segítsenek 
csak a lányok a háztartásban. És a lányok példásan helytálltak, már sokadjára vigyáztak 
sikeresen a szülők vésztartalékára tavaszig.” (68–69.)

a tatár szokásokat, néphagyományokat Jahina regényén számonkérők talán a törté-
netnek ezen a temetőben zajló jelenetén háborodtak fel a leginkább: hisz a muzulmán hitű 
emberek nem temetik koporsóba a halottaikat, ráadásul asszonyaikat nemhogy a temető-
be, de még a temető közelébe se engedik. ez a jelenet is azt bizonyítja tehát, hogy zulejka 
egyelőre zárt világának, sivár, fájdalommal és megaláztatással teli életének az ábrázolása, 
s nem a „tatárság” mint olyan volt fontos Jahina számára. Éppen azért, hogy ezt követően 
– a Murtaza félelmét beigazoló történelmi esemény után – zulejka kénytelen-kelletlen 
most már ne csak konkrétan, hanem képletesen, szimbolikusan is kinyithassa a szemét. 
rátekinthessen egy másfajta élet lehetőségére. Mert ahhoz képest, hogy „még soha életé-
ben nem maradt egyedül” (71.), s épp ezért fogalma sincs, milyen az, amikor nem mások 
mondják meg neki, hogy mi tehet vagy mit nem, az erőszakos kollektivizálás, amely férje, 
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Murtaza, majd hamarosan vérszipoly életébe is kerül, a rászakadt egyedülléttel épp ezt 
követeli meg tőle.

s ahogyan Jahina zulejka zárt életét sem tatár életként ábrázolta, az új élet létrejötté-
nek hosszú és rögös útját felvázolva sem az lesz a fontos számára, hogy a rekvirálás és a 
szibériai száműzetés szovjet mintára és módszerekkel történik. azt, hogy Jahina írásmű-
vészete valóban felette áll a nemzeti jellegzetességek ábrázolásán, az új élet létrehozásá-
hoz „segítségül hívott” legenda is alátámasztja. egy keleti, tehát nem tatár, és nem is orosz 
legenda regényesítését végzi el a szerző, amely szerint – mutat rá a művel kapcsolatos oly 
kevés elfogulatlan irodalomtörténészek egyike, alekszandr Kosztyuszov6 – egyszer a vi-
lág összes madara összegyűlt, hogy együtt vigadjon, örüljön az életnek. de az ünnep ve-
szekedésbe torkollott, s olyan nagy ricsaj támadt, hogy az egész világ minden lakója hal-
lotta, s nagyon megijedt tőle. a madarak közötti viszálykodást azután közülük csak a 
legbölcsebb tudta megszüntetni, amikor előállt azzal az ötletével, hogy széthúzás és 
acsarkodás helyett válasszanak maguknak vezetőt, aki az élükre áll, és erős szavával min-
den vita elejét veszi. a madarak egyetértettek bölcs társukkal, s szumrugot, a boldogság 
és az igazságosság madarát szerették volna megtenni vezetőjükül, aki nagyon messze, 
egy hatalmas hegycsúcs tetején lakott. a madársereg elindult hát szumrug lakhelye felé. 
Hét völgyön és hét tengeren kellett keresztülrepülniük, sok veszélyes helyzettel megbir-
kózniuk, olyannyira, hogy nem is mindenki bírta ki a megpróbáltatásokat. volt, aki bele-
pusztult az őt ért csapásokba, s volt, aki visszatért egykori otthonába. Csak a harminc 
legkitartóbb érte el szumrug birodalmát, ami nem véletlen, ha tudjuk, hogy a szumrug 
név jelentése „harminc madár”. a perzsák és az üzbégek szimrugnak mondják, a kazahok 
szamurüknek, tatárul pedig szemrugnak hangzik.

Jahina ezt a legendát meséli el nekünk újra, sajátos, női szemmel, amikor a regényében 
zulejkával egyetemben, ismét csak a nemzeti hovatartozástól teljesen függetlenül, külön-
féle etnikumú, származású és műveltségű embereket – mint különböző fajú madarakat – 
„vándoroltat” Murtaza gyilkosa, ignatov szovjet parancsnok vezetése mellett. először a 
kazanyi gyűjtőfogházba, onnan pedig vonaton, majd pedig uszályon szibéria felé, az 
angara folyó melletti, egyelőre névtelen, mindeddig a térképen sem feltüntetett területre 
– kitelepítettként, száműzöttként. a legenda madaraihoz hasonlóan zulejkáék útja is 
rendkívül nehéz: az uszályuk például egyik alkalommal elsüllyed, hisz ekkor még három-
százan vannak rajta, így nem bírja a terhelést. Ám zulejka megmenekül: épp ignatov húz-
za ki a vízből. Miután a vonaton egy sikeres szökési kísérlettel sokan „lemorzsolódnak” a 
csapatból, s az uszály elsüllyedésekor is sok embert veszítenek, már csak kevesen érik el 
az új élet kialakítására alkalmasnak tűnő helyet. (a legenda hű szerzői követéséről tanús-
kodik, hogy az utazásról szóló egyik regényfejezet címe is ez: Harminc).

az utat, az úton levést mint gyakran használt irodalmi toposzt Jahina is a személyi-
ségfejlődés ábrázolására használja. zulejka Julbas zárt világát és zsarnok családtagjait 
maga mögött hagyva, számtalan új emberrel megismerkedve az út során döbben rá elő-
ször arra, hogy ő is él, létezik, számít, egyáltalán: hogy őt is emberszámba veszik. Paradox 
módon – a kitelepítés miatt – először csak úgy, mint egy összeírandó, a kitelepítettek lis-
táján szereplő személy, de végre „én”-ként nyilatkozhat meg, amire Julbasban alig volt 
lehetősége: „– zulejka valijeva! – Én vagyok az. egész eddigi életében nem mondta ki 
ennyiszer, hogy »én«, mint most egy hónap alatt a börtönben. a szerénység díszünkre 
válik – nem illendő egy tisztességes asszonynak ok nélkül az »én« szót használnia” (159.) 
– tanította neki még annak idején az anyja, most viszont, ebben az új szituációban, mégis 
rákényszerül, s egyre bátrabban használja is.

6 alekszandr Kosztyuszov a Druzsba Naroda című irodalmi folyóirat 2015/10-es számában írt 
Jahina regényéről, s világított rá a legenda és a szépirodalmi mű összefüggéseire. Lásd: http://
www.proza.ru/2015/10/27/2066 
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aztán pedig már nem csak mint listán szereplő, összeírandó személy számít az énje, s 
már nem csak alárendelt helyzetben létezhet. erre akkor döbben rá, amikor ignatov ki-
húzza a vízből, s már nem kell, mint korábban mindenért, önmagát porig alázva köszöne-
tet mondania: „Ha a megmentője jó ember lett volna, bizonyára akkor tesz helyesen, ha 
térdre hull előtte, és csókokkal borítja a kezét. Ha Murtaza élne, egy ilyen embert bőkezű 
ajándékokkal halmozna el. Ha a mullah-hazret7 élne, zulejka arra kérné, mondjon hálaimát 
a megmentőért. Csak éppen ezekből egyik sem valóság. a valóságban csak ő van, és a 
komor, zárkózott ignatov.” (253.)

És még valaki alkotja ezt az új valóságot. zulejka a vonatút alatt tudja meg, hogy vá-
randós: „ez igen, Murtaza, kifogtál a halálon. Ő maga már rég a sírban van, de a magja él, 
és itt növekszik zulejka hasában. Félig már ki is hordta.” (201.) s a már halott férjtől meg-
fogant gyermek paradox módon zulejkát ismét nem a régi életébe húzza vissza, nem 
Murtaza siratására sarkallja, hanem az új élet felé löki. az eddig elveszített négy gyerme-
ke mindegyike lány volt, a mostani viszont fiú, s a borzalmas körülmények ellenére sem 
pusztul el a születése után nem sokkal, mint a nővérei. a gyermek élni akarása, élni tudá-
sa pedig az anyja életösztönét is megsokszorozza. 

de nemcsak az anyjáét, hanem az őt világra segítő Lejbe doktorét is. a német szárma-
zású, Leningrádban élő, a szovjet hatalmi mechanizmusnak köszönhetően a praktizálás-
tól eltiltott idős nőgyógyász professzor alakjára a regényben azonban nem csak amiatt 
van szükség, hogy zulejka kisfia, Juszuf világra jöhessen. ennek az alaknak a szerepelte-
tése önmagában is fontos: ő is beletartozik abba a „harmincba”, amelynek tagjai csak egy 
új, „szűz” területen élhetnek, pontosabban kezdhetnek új életet. a lakóhelyén mellőzött, 
kisemmizett, semmibe vett professzor az angara mentén felépített településen lehet újra 
orvos, lehet hasznos, nélkülözhetetlen és megbecsült tagja a közösségének. ismét csak 
függetlenül az etnikai hovatartozásától. ahol – egy idő után, a kitelepítés végére érve – 
ignatovon se kéri senki se számon, hogy szovjet-orosz ember. elfogadják vezetőnek, úgy, 
mint a madarak szumrugot. Csakhogy a lakók tudják: egy település nem létezhet név 
nélkül. Így Konsztantyin arnoldovics, a kitelepítettek egyik legfontosabb és legtalpra-
esettebb tagja azzal a kéréssel fordul ignatovhoz, hogy mivel a falu felépítésében legtöb-
bet magára vállaló négy embernek, volfnak, ivannak, Lukkának és avgyejnek összesen 
hét keze van, a falu neve hadd legyen a hét kéz jelentésű – s a legenda szerzői újraírása 
ebben a névadásban is tetten érhető – szemruk. 

ahol zulejka végre boldog lehet: a közös konyhán, majd az orvos mellett az ispotály-
ban dolgozva hasznos tagja az új közösségének, s végre nem gépként, nem igavonó állat-
ként tekintenek rá. a zulejka öntudatra ébredését követő és kísérő személyiségfejlődés, 
ennek az új és teljesen más életnek az elfogadása azonban zulejkának természetesen nem 
megy egyik pillanatról a másikra. Jahina ezt a folyamatot a hősnő korábbi hiedelmeinek 
érvénytelenné válásával és a félelmei lassú eloszlásával ábrázolja. zulejkához ugyanis 
még sokszor visszatér a vérszipoly kísérteni, s épp a legnagyobb lelki gyötrelmét okozó 
tényt hánytorgatja fel neki: azt, hogy összeállt a férje gyilkosával, s ezért nem más, mint 
„szajha”. s zulejka csak a sokadik „látogatáskor” képes azt mondani a volt anyósának, 
hogy már nincs hatalma fölötte. azért képes erre, mert – szintén több hónapos belső vívó-
dás eredményeképp – zulejka rájön, hogy még ha bűnt is követne el az ignatovval folyta-
tott viszonyával, szemrukban ezt már senki nemveti a szemére, és nincs, aki megbüntesse 
érte. a julbasi életére érvényesnek gondolt megfelelési kényszer – az isten, a szellemek 
felé – szemrukban már nem létezik, hiszen ide már ezek a felsőbb erők sem igen látnak el: 
„zulejka néha úgy érezte, a bűne olyan nagy és borzalmas, hogy kész lett volna bármilyen 
bűnhődést elfogadni, akár a legrettenetesebb kínokat is. de kitől? zulejka nem tudta. itt, 
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a világ peremén, nem volt senki, aki megtorolhatta vagy megbocsátotta volna a bűnöket: 
a Mindenható tekintete nem ért el az angara partjáig, s a szibériai vadon néma rengetegé-
ben még szellemek sem tanyáztak. az emberek itt teljesen egyedül voltak, csak egymásra 
számíthattak.” (475.)

zulejka tehát a „világ peremén”, férje gyilkosának oldalán, s egészséges fiúgyermeket 
nevelve megtalálja a boldogságot, s megtalálja önmagát. a minden nehézségen felülemel-
kedni képes, a megpróbáltatások ellenére is élni akaró zulejkának és társai sorsának tör-
ténetét az elsőkönyves Guzel Jahina olyan összetett és olyan emelkedett módon volt ké-
pes ábrázolni, hogy mindenképp érdemes megjegyezni a nevét. véleményem szerint 
sokat fogunk még hallani róla, s olvasni tőle. 


